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REVISIONSBERÄTTELSE 

AVSTIGNA EJ ANSVARSBEFRIADE 

PERIOD 18-19 

DIGIT THEODOR ANGERGÅRD & ERIC CARLSSON 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

DIGIT blir ansvarsbefriade. 

ARMIT ELINA OLSSON & RASMUS LINDGREN 
Har uppvisat digital bokföring fram tills 2019-04-19 som ser bra ut. Dock har de inte uppvisat ett 

bokslut och fysisk bokföring saknas. Vi rekommenderar därför att ARMIT ej blir ansvarsbefriade. 

MRCIT ANDERS SIVERTSSON & WIEBKE MEYER 
Har uppvisat digital bokföring för hela sitt verksamhetsår som ser bra ut. Fysisk bokföring har dock 

inte uppvisats. Vi rekommenderar därför att MRCIT ej blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 18 

SEXIT LINNEA BARK & AXEL SVENSSON 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår som vid granskning har problem som behöver 
åtgärdas. Vi rekommenderar därför att SexIT inte blir ansvarsbefriade. 

P.R.I.T. ALEXANDER SELMANOVIC & JIAN SHIN 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår men vissa saker behöver fortfarande lösas. Vi 

rekommenderar därför att P.R.I.T. ej blir ansvarsbefriade. 

NOLLKIT HASSAN JABER & HENRIK LAGERGREN 
Har uppvisat bokföring för hela sitt verksamhetsår som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att 

NOLLKIT blir ansvarsbefriade. 

PERIOD 17-18 

MRCIT MALIN THELIN & OSCAR NILSSON 
Har uppvisat bokslut för perioden som ser bra ut. Vi rekommenderar därför att MRCIT blir 

ansvarsbefriade. 
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SITTANDE 

STYRIT JOHAN WENNERBECK & OMAR OUEIDAT 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-03-11 som vid en ytlig granskning ser bra ut, dock med några 
detaljer som behöver lösas. 

FRITID CAROLINA LARSSON & TOBIAS KARLSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-04-18 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Däremot ej 
uppvisat fysisk bokföring. 

SEXIT JONATHAN EKSBERG & JOHANNES GUSTAVSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-04-12 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Däremot ej 
uppvisat fysisk bokföring. 

P.R.I.T. THEODOR ANGERGÅRD & WILLIAM ALBERTSSON 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-04-19 som vid en ytlig granskning ser bra ut. Däremot ej 
uppvisat fysisk bokföring. 

NOLLKIT AMANDA DEHLÉN & JONATHAN CARBOL 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-04-19 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

SNIT KARL WIKSTRÖM & ROBERT PALM 
Har uppvisat bokföring fram till 2019-04-11 som vid en ytlig granskning ser bra ut. 

FANBÄRERIT ANDRÉAS ERLANDSSON & MATHIAS LAMMERS 
Har lämnat in bokföringen sent. Vi har därmed inte haft tid att kolla på den. 

 

 

 
 


